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INSS: quase 2 milhões 
vão ser convocados

Benefi ciários terão que cumprir prazos estabelecidos sob pena de poder fi car com o pagamento suspenso

PERÍCIAS E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Jonne Roriz/COB

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Mais de 850 estudantes de Niterói fi zeram desenhos e mandaram mensagens para os idosos

ESPORTES

Vasco tem ‘jogo da afi rmação’
Após golear o Guarani na estreia do técnico Lisca, Vasco visita 
hoje à noite o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil.

Choro de 
Rua faz show 
em Niterói
Dando continuidade ao 
Festival “Pras bandas 
de cá”, a Sala Nelson 
Pereira dos Santos recebe, 
amanhã, o grupo Choro na 
Rua. Os espetáculos terão 
apenas 30% de público.

Bondinho 
com muitas 
novidades

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Choro na Rua com 30% do público 
por conta da pandemia

‘Seu Peru’ sai 
de cena aos 
101 anos
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Natural de Bela Formosa (RN), o surfi sta Ítalo Ferreira conquistou ontem o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio. Gabriel Medina deixou escapar o bronze, fi cando em quarto lugar
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Vitor Brügger / Vasco

Lisca buscará hoje à noite no Morumbi sua segunda vitória no comando do Vasco

Ítalo Ferreira na 
história eterna 
do surfe
Potiguar escreveu com letras 
garrafais seu nome na história 
do surfe mundial ao conquistar 
ontem a primeira medalha de 
ouro da modalidade, que faz sua 
estreia em Jogos Olímpicos, este 
ano, em Tóquio. Após garantir 
o primeiro título do Brasil nesta 
edição das Olimpíadas, Ítalo, 
emocionado, dedicou o feito a 
sua avó. “Queria que minha avó 
estivesse viva para ver isso. Ver o 
que me tornei”. 

Seleção 
Brasileira busca 
vaga no futebol

PÁG.8

MAC e Caminho 
Niemeyer ganham 
projeções 
O Museu de Arte Contemporânea 
de Niterói e o Caminho Niemeyer 
ganharam, com duas mega 
projeções, desenhos de 850 
alunos de escolas da cidade. 
A ação faz parte da campanha 
Estimule Empatia, que está 
exibindo imagens feitas por 
crianças e jovens para idosos 
que estão em instituições de 
longa permanência. As imagens 
começaram a ser exibidas no 
último domingo, dia 25, e vão até 
26 de agosto.  

Fla de olho em 
companheiro de 
Neymar no PSG

PÁG. 8

Lucas Figueiredo / CBF

Rafi nha Alcântara, com passagem pela 
Seleção, não deve fi car na futebol francês
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Volta da frente fria
Mal conseguimos matar a saudade dos dias de sol, pegar 
uma praia, e uma nova frente fria está prevista para essa 
quarta-feira. Assim fica difícil São Pedro, queremos regu-
laridade. Niterói não combina com tempo frio.
Amanda Silva

Ítalo é ouro!
Que felicidade ver o surfe bem representado por Ítalo 
Ferreira. Foi emocionante a bateria final. Vitória incontes-
tável do nosso menino de ouro. Destaque também para as 
notas bem duvidosas que deram para o Gabriel Medina 
nas semis. A final tinha que ser brasileira.
Igor Moraes

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Cursos para 
gestores escolares
A Prefeitura de São Gonça-
lo, por meio da Secretaria 
de Educação, através do 
Centro Municipal de Forma-
ção Continuada (Crefcon), 
oferece três cursos on-line 
para professores e gestores 
escolares da rede municipal 
em agosto. As inscrições vão 
até o dia 5 de agosto, através 
do link https://forms.gle/
BRGVykZUtm6ctSyJ7 

O curso “E o brincar, onde 
é que está?”, com um total de 
32 horas, acontecerá de 17 
de agosto a 16 de setembro. 
Já o “Primeiros Passos com 
as Ferramentas Google”, vai 
de 23 de agosto até 10 de 
setembro, totalizando 30 ho-
ras. E o curso “Conhecendo 
para valorizar a cultura in-
dígena”, que também será de  
30 horas, será ministrado 
entre 30 de agosto e 29 de 
setembro.

“Ter um Centro como o 
Crefcon é algo muito enri-
quecedor para a categoria”, 
destacou a secretária de 
Educação, Lícia Damasceno. 

SG entra de cabeça no Julho Verde

A campanha Julho Verde, 
que teve o Dia Mundial de 
Prevenção e Conscientiza-
ção do Câncer de Cabeça e 
Pescoço comemorado on-
tem (27), serve para alertar 
quanto a sinais que podem 
ajudar no diagnóstico pre-

Prefeitura de São Gonçalo

coce e consequente cura 
da doença. O especialista 
Paulo Araújo, que aten-
de PAM de Alcântara, em 
São Gonçalo, realizou uma 
orientação para os pacien-
tes que estavam na sala de 
espera da unidade. 

Patrimônio Mundial da Unesco
O Sítio Roberto Burle Marx, 
em Barra de Guaratiba foi 
inscrito ontem (27) na lista 
do Patrimônio Mundial da 
Unesco. O Comitê do Patri-
mônio Mundial reconheceu 
o “valor excepcional univer-
sal” do sítio, por seu impac-
to no desenvolvimento do 
“jardim tropical moderno” 
por meio da combinação 
de ideias criativas do mo-
vimento modernista com 
tipologias locais e plantas 
tropicais.

A escolha representa a 
consagração mundial da 
principal obra do paisagista 
brasileiro. É o 23º elemento 
brasileiro incluído no patri-
mônio mundial, dentro de 
categoria especial chamada 
de “paisagem cultural”. O 
governo brasileiro celebrou 
o reconhecimento interna-
cional desse legado cultural.

O processo começou em 
2015, quando o Iphan suge-
riu à Unesco a candidatura 
do Sítio Burle Marx. A indi-
cação foi aceita, e a direção 
do sítio começou a realizar 
estudos e avaliações para 
enquadrar a candidatura 

Tomaz Silva/Agência Brasil

Principal obra do consagrado paisagista tornou-se o 23º elemento brasileiro incluído no patrimônio mundial

Enel auxilia 
vacinação
A Enel Brasil iniciou a entre-
ga dos equipamentos, entre 
refrigeradores científicos e 
geladeiras, que auxiliarão 16 
cidades da área de concessão 
da Enel Distribuição Rio no 
armazenamento e transporte 
de vacinas contra a covid-19. 
O primeiro município con-
templado foi Italva,

Nesta semana, foi agen-
dada a entrega em quatro 
cidades: Varre-Sai e Cardoso 
Moreira já receberam, Tere-
sópolis recebe hoje, e Duas 
Barras, amanhã.

Além dessas cidades, 
ainda haverá entregas em 
Tanguá, Paraty, Duque de 
Caxias, Iguaba Grande, São 
Pedro da Aldeia, Bom Jesus 
do Itabapoana, Angra dos 
Reis, Búzios, Macaé, Cordei-
ro e Areal. 

nas especificidades da Unes-
co. O espaço recebeu duas 
missões do comitê: uma 
no início de 2018, quando 
especialistas analisaram as 
condições do sítio e indica-
ram as medidas necessárias; 
e outra em setembro de 

2019, quando o andamento 
do trabalho foi avaliado. 
O sítio tem um acervo de 
mais de 3.500 espécies de 
plantas tropicais, além de 
centenas de peças de arte, 
como pinturas, esculturas, 
cerâmicas e tapetes feitos 

por Burle Marx. O terreno 
tem 14 mil metros quadrados 
de viveiros de plantas, algu-
mas delas descobertas pelo 
próprio paisagista, que mo-
rou no local de 1973 a 1985, 
quando o sítio foi doado ao 
Iphan. 

Oração pelo fim 
da pandemia

Obra na RJ 116 
é do DER

Nesta quarta-feira (28), o 
padre João Cláudio Loureiro 
do Nascimento, da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Niterói, completa 500 
dias ininterruptos em ora-
ção pelo fim da pandemia. 
Desde o dia 15 de março 
de 2020, diariamente, ele 
celebra missas on-line. A 
celebração dos 500 dias 
será com missa presencial, 
às 17 horas, na Igreja Nos-
sa Senhora de Fátima, no 
Bairro de Fátima, seguindo 
todos os protocolos sani-
tários com distanciamen-
to, uso de máscara e de  
álcool gel. A missa também 
será transmitida pela inter-
net.

O padre João Cláudio é 
um dos responsáveis pelo 
renascimento da devoção a 
São Miguel Arcanjo no Esta-
do do Rio de Janeiro. Antes 
da pandemia, as missas 
reuniam centenas de fiéis, 
todos os meses, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima. 
Além das missas diárias ce-
lebradas sempre à tarde, ele 
também faz a quaresma de 
São Miguel, todos os dias, à 
meia-noite, com transmis-
são pelas redes sociais da 
paróquia. 

A Agetransp determinou que 
o DER/RJ é o responsável 
pela obra de contenção da 
encosta no quilômetro 53, 
da Rodovia RJ 116, na Serra 
de Três Picos, em Cachoei-
ras de Macabu. No local, 
houve um deslizamento de 
terra em 2019 e, desde então, 
o trânsito circula apenas 
por uma pista. Com a deci-
são, o DER tem, em prazo  
de até 30 dias, a contar da 
data de publicação da de-
liberação no Diário Oficial, 
para apresentar as atualiza-
ções referentes ao projeto 
da obra. 

Jardinagem em Mangaratiba

Terminam dia 30 as inscri-
ções para o curso gratuito 
de formação em jardina-
gem, que será oferecido 
pela Prefeitura de Manga-
ratiba, através da Secreta-
ria de Meio Ambiente, em 
parceria com o Instituto de 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Eventos Ambientais (IEVA). 
A capacitação, que faz par-
te do projeto Jardinando 
Vidas, vai durar quatro 
meses e as aulas começam 
em agosto. Inscrições pelo 
jardinandovidasmangara-
tiba@gmail.com

Panorama RJPanorama RJ

Choro na Rua no 
‘Pras bandas de cá’
Dando continuidade ao 
Festival “Pras bandas de cá”, 
a Sala Nelson Pereira dos 
Santos recebe nesta quinta, 
o grupo Choro na Rua. Os 
espetáculos contam com 
apenas 30% do público em 
função da pandemia e toda 
a renda dos shows será re-
vertida para os artistas.

O Choro é a mais rica 
tradição instrumental da 
música popular nascida no 
Brasil e tem se reinventado 
ao longo de um século e 

meio através da roda de 
choro. Mas para fazer uma 
boa roda é necessário juntar 
pessoas que gostem de tocar 
“conversando”.

Levar essa magia para 
um público maior, fazendo 
balançar e sorrir, ocupando 
os espaços urbanos e for-
talecendo esse riquíssimo 
traço de nossa identidade 
cultural é a proposta do 
“Choro na Rua”. Os ingressos 
custam R$40 ou R$50 (intei-
ra), pelo site Sympla. 

CULTURA

Bondinho
Até o dia 8, acontece a “Es-
tação Inverno Maravilha”, 
no Bondinho Pão de Açúcar, 
com uma série de experiên-
cias especiais. A iniciativa 
quer proporcionar vivências 
únicas para os visitantes. En-
tre as opções, a programação 
desta quarta será sustenta-
bilidade e o Dia Mundial da 
Conservação da Natureza, 
que visa conscientizar a so-
ciedade sobre a importância 
de preservar e conservar os 
recursos naturais. Ingressos: 
R$ 120 (adultos).

CONVERSAS – O MAM Rio apresenta o projeto “Lega-
dos Vivos”, que reflete sobre os processos de constru-
ção de patrimônio e cultura comum, contemplando 
encontros, uma exposição, uma publicação e mostra 
de cinema. A programação começa nesta quarta, das 
14h às 16h, com o ciclo de conversas on-line Cenas da 
Cultura Imaterial. Inscrições: https://mam.rio.

MARI CHAMON – Após “Meus Olhos”, “Momentos” e 
“Máscaras”, a banda Via-Jah se junta à Mari Chamon 
para lançar versão do sucesso “Vida Toda”. Na faixa 
acústica, a voz imponente do vocalista Thiago Moura 
contrasta com a doçura de Mari. Esse é o terceiro lan-
çamento da artista capixaba, que estreou em janeiro 
com “O Canto das Águas”, e na sequência “Raio de Sol”.

Divulgação

O grupo se apresenta, na quinta, na Sala Nelson Pereira dos Santos  

Divulgação

Até o dia 8 tem “Estação Inverno 

Maravilha” no Pão de Açúcar

FABIANA MAIA
f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r



Cidades 3Quarta-feira, 28/7/2021 ofluminense.com.br

Ação acontece neste sábado (31), das 8h às 17h, nas unidades de saúde, Theatro Municipal e Policlínica

Dia D contra a gripe em Niterói
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói realizará, 
no próximo sábado (31), o 
dia D de vacinação contra a 
Influenza, das 8h às 17h, nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Programa Médico 
de Família (PMF), Posto Vo-
lante do Theatro Municipal 
e Policlínicas, com exceção 
das unidades do Barreto e 
Piratininga. A vacinação es-
tará disponível para pessoas 
a partir dos seis meses de 
idade e é preciso aguardar o 
intervalo de 14 dias entre a 
vacina da gripe e a imuniza-
ção contra a Covid19.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
destacou a importância do 
dia D.

“O Dia D permite que a 
população tenha a oportuni-
dade de se vacinar no sába-
do, principalmente aqueles 
que não podem ir durante a 
semana. A gripe pode levar a 
infecções graves, sobretudo 
em pessoas que têm comor-
bidades e são mais idosas. É 
importante que todos com-
pareçam a uma unidade de 
saúde para receber a imuni-
zação”, declara o secretário.

A vacina da gripe con-
tinua sendo realizada de 
segunda a sexta-feira nas 
Unidades Básicas, unidades 
do Médico de Família e no 

Theatro Municipal, das 8h 
às 17h. Apenas no próximo 
sábado, Dia D, as Policlínicas 
irão oferecer a imunização, 
já que nos demais dias estão 
vacinando contra a Covid-19. 
das 8h às 17h. A campanha 
começou no dia 19 de abril 
e até o último sábado (24) 
imunizou 131.204 pessoas.

Acamados – Idosos aca-

mados e pessoas com dificul-
dade de locomoção severa 
que fazem parte do grupo 
prioritário podem receber 
a vacina em casa. Basta fa-
zer o cadastro através do 
link: www.bit.ly/acamados-
gripeniteroi. É necessário 
preencher um questionário 
informando nome completo, 
data de nascimento, sexo, 

CPF, endereço, condição de 
saúde da pessoa a ser vaci-
nada e telefone para contato.  

Documentos – Para rece-
ber a dose, as pessoas que 
fazem parte dos grupos-alvo 
da campanha devem compa-
recer às unidades de saúde 
levando carteira de identi-
dade e outros comprovantes, 
de acordo com os grupos a 

que pertencem: trabalhado-
res da Saúde ou da Educação 
devem apresentar identida-
de profissional ou crachá; 
crianças de 6 meses até 4 
anos, 11 meses e 29 dias, o 
cartão de vacinação; pessoas 
com 60 anos ou mais, a iden-
tidade; pessoas com doenças 
crônicas (a partir de 5 anos 
de idade), a solicitação médi-
ca, com indicação da doen-
ça; as puérperas, a certidão 
de nascimento do bebê ou 
cartão do pré-natal ou cartão 
de vacinação do bebê; e as 
gestantes só precisam de-
clarar que estão grávidas. A 
doença – A Influenza, comu-
mente conhecida como gri-
pe, é uma doença viral febril, 
aguda, geralmente benigna 
e autolimitada. Frequente-
mente é caracterizada por 
início abrupto dos sintomas, 
que são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 
cabeça, mialgia e anorexia, 

assim como sintomas respi-
ratórios com tosse seca, dor 
de garganta e coriza. A in-
fecção geralmente dura uma 
semana e com os sintomas 
sistêmicos persistindo por 
alguns dias, sendo a febre o 
mais importante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 
pessoas infectadas ao tossir 
ou espirrar. Existem 3 tipos 
de vírus influenza: A, B e C. 
O vírus influenza C causa 
apenas infecções respira-
tórias brandas, não possui 
impacto na saúde pública 
e não está relacionado com 
epidemias. O vírus influenza 
A e B são responsáveis por 
epidemias sazonais, sendo o 
vírus influenza A responsável 
pelas grandes pandemias.Al-
gumas pessoas, como idosos, 
crianças novas, gestantes e 
pessoas com alguma comor-
bidade possuem um risco 
maior de desenvolver com-
plicações devido à influen-
za. A vacinação é a inter-
venção mais importante na  
redução do impacto da in-
fluenza.

De acordo com a OMS, 
estima-se que a influenza 
acomete de 5% a 10% dos 
adultos e 20% a 30% das 
crianças, causando 500 mil 
mortes todos os anos.

É preciso 
aguardar 14 dias 
entre a vacina 
contra gripe 
e a contra a 
Covid-19

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Para receber a dose, a pessoa precisa comparecer às unidades levando a identidade e comprovantes de seu grupo

Certificado da vacina 
em três idiomas
O certificado de vacinação 
do ciclo completo dos imu-
nizantes contra a covid-19 
pode agora ser emitido em 
três idiomas: português, 
inglês e espanhol. A funcio-
nalidade está no aplicativo 
ConecteSUS, disponibiliza-
do para gestão de informa-
ções de pacientes em sua 
relação com o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A emissão do certificado 
em outras línguas pode ser 
útil para pessoas que dese-
jam sair do país ou precisam 
apresentar essa documenta-
ção para cumprir algum tipo 
de exigência que demanda 
a comprovação da imuni-
zação.

A situação da pandemia 
no país levou boa parte do 
mundo a proibir a entrada 
de brasileiros. Parte das na-
ções começou a flexibilizar 
essas vedações. Mas há dife-
rentes obrigações impostas, 
como a apresentação de 
exame negativo ou o certi-

ficado de vacinação com a 
conclusão do ciclo vacinal.

O ConecteSUS é um dos 
caminhos para guardar as 
informações de vacinação. 
Quem não instala o app e se 
dirige a um posto de vaci-
nação recebe um cartão que 
precisa ser mantido para a 
aplicação da segunda dose.

Caso uma pessoa perca 
o cartão, a orientação do 
Ministério da Saúde (MS) é 
buscar a unidade de saúde 
onde recebeu a primeira 
dose para retirar a segunda 
via. Segundo o MS, o uso do 
aplicativo evita este tipo de 
transtorno já que mantém 
as informações no sistema 
do SUS.

O app também traz his-
tórico de saúde e de proce-
dimentos realizados no SUS, 
como consultas e atendi-
mentos em geral. É possível 
marcar consultas pelo app, 
desde que o paciente esteja 
cadastrado na unidade de 
saúde e no sistema do SUS.

Orlando Drummond 
morre aos 101 anos 
O ator, humorista e dublador 
Orlando Drummond, mais 
conhecido pelo personagem 
“Seu Peru”, que interpretou 
durante anos no programa 
de televisão ‘Escolinha do 
Professor Raimundo’, fale-
ceu ontem (27). 

Orlando morreu em sua 
casa, em Vila Isabel, no Rio, 
de falência múltipla dos 
órgãos. Ele tinha 101 anos e 
deixa dois filhos, cinco netos 
e três bisnetos.

Outros trabalhos do ar-
tista que merecem destaque 
são as dublagens dos per-
sonagens Scooby Doo; Alf, 
da série ‘Alf: O ETeimoso’, 
Popeye e o Vingador da ani-
mação ‘Caverna do Dragão’, 
entre outros.

Orlando iniciou sua car-
reira no ano de 1942 como 
contrarregra e com auxílio 
de Paulo Gracindo começou 
a atuar como dublador, após 
o artista perceber o poten-
cial de Orlando.

Posteriormente, atuou 
em alguns filmes como Rei 

do Movimento (1954) e Angu 
de Caroço (1955).

Em novelas, sua primeira 
participação ocorreu em 
Caça Talentos, interpretan-
do Zaratustra de 1996 a 1998. 
Atuou no programa Zorra 
Total entre 1999 e 2013.

Entrou para o Livro Guin-
ness dos Recordes por du-
blar Scooby Doo por mais 
de 35 anos.

Entretanto,  na série 
Scooby Doo - Mistério S/A, 
Orlando dublou Scooby 
apenas na 1ª temporada por 
causa de uma exigência da 
Warner, sendo substituído 
então por Reginaldo Primo.

E em 2019, Drummond 
foi homenageado no Carna-
val do Rio.

Em maio de 2019, aos 99 
anos, Orlando Drummond 
participou da dublagem de 
um comercial da Renault, 
que propôs um final alter-
nativo do desenho Caverna 
do Dragão. Ele dublou seu 
antigo personagem, o vilão 
Vingador.

Brasil registra queda de 40% 
dos óbitos por covid-19
Com a vacinação de mais 
de 96 milhões de brasileiros 
contra a covid-19 com, pelo 
menos, a primeira dose do 
imunizante, o número de 
casos e de óbitos pela doença 
caíram cerca de 40%, em um 
mês, de acordo com dados do 
LocalizaSUS, plataforma do 
Ministério da Saúde.

Os números consideram 
a média móvel de casos e 
mortes de 25 de junho a 25 
de julho deste ano. No caso 
das mortes, a queda é de 42%: 
passou de uma média móvel 
de 1,92 mil para 1,17 mil, no 
período. O número de casos 
caiu para 42,77 mil na média 
móvel de domingo (25), o 
que representa redução de 
40% em relação ao dia 25 de 
junho, segundo o Ministério 
da Saúde.

Vacinas - O Brasil ultra-
passou a marca de 60% da 
população vacinada com, 
pelo menos, uma dose de va-
cina contra a covid-19. Nessa 
situação já são mais de 96,3 
milhões de brasileiros, dos 
160 milhões com mais de 18 
anos. Apesar da boa marca de 
primeira dose, segundo dados 
do vacinômetro do Ministé-
rio da Saúde, o número de 
pessoas com ciclo de imuni-
zação completo, ou seja, que 
tomaram duas doses da vaci-
na ou a dose única é de 37,9 
milhões de pessoas. Para que 
as vacinas sejam de fato efica-
zes, as autoridades de saúde 
alertam que é necessário que 
as pessoas tomem as duas 
doses. “A medida reforça o 
sistema imunológico e reduz 
as chances de infecção grave, 

gravíssima e, principalmente, 
óbitos em decorrência da co-
vid-19”, destaca o Ministério.

Ainda segundo balanço 
da pasta, das 164,4 milhões 
de doses enviadas para os 
estados, 81,5 milhões são da 
AstraZeneca/Oxford, 60,4 
milhões são da CoronaVac/
Sinovac, 17,8 milhões de Pfi-
zer/BioNTech e 4,7 milhões 
da Janssen, imunizante de 
dose única. “Todas as vacinas 
estão devidamente testadas, 
são seguras e têm autorização 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para 
serem aplicadas nos braços 
dos brasileiros”, destacou o 
Ministério.

Novas doses - Até o fim de 
2021, a expectativa é de que 
mais de 600 milhões de doses 
de imunizantes contra o novo 

coronavírus, contratadas por 
meio de acordos com diferen-
tes laboratórios, sejam entre-
gues ao Programa Nacional de 
Imunizações. Somente para 
o mês de agosto, a previsão 
é de que a pasta receba, pelo 
menos, 63 milhões de doses.

Produção local - A partir de 
outubro, o Brasil deve entrar 
em uma nova fase em relação 
à vacinas contra a covid-19 
com a entrega das primeiras 
doses 100% nacionais. É que 
o Brasil assinou um acordo de 
transferência de tecnologia 
da AstraZeneca para a Funda-
ção Oswaldo Cruz (FioCruz) 
que permitirá a produção 
nacional do Insumo Farma-
cêutico Ativo (IFA) da vacina 
de covid-19. Atualmente, o 
Brasil só produz vacina com 
o IFA importado.

Dados da Saúde mostram o resultado do avanço da vacinação no país

SG segue com a vacinação 
para maiores de 18 anos
A Secretaria de Saúde e Defe-
sa Civil de São Gonçalo con-
tinua vacinando gonçalenses 
com mais de 18 anos com 
a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus nesta 
quarta-feira (28). Os imuni-
zantes CoronaVac e AstraZe-
neca estão disponíveis para 
a segunda dose. Primeira e 
segunda doses estão sendo 
aplicadas nos doze pontos 
de vacinação, dois com drive 
thru. Dez pontos atendem 
das 8h às 17h. As clínicas do 
Mutondo e Dr. Zerbini, no Ar-
senal, atendem das 8h às 21h. 

Para a aplicação da pri-
meira dose, as pessoas com 
mais de 18 anos precisam 
levar comprovante de resi-
dência, carteira de vacinação 
e cartão do SUS ou CPF. Para 
a segunda dose, é obrigatório 
apresentar documento de 

identidade e o comprovante 
de vacinação da primeira 
dose em São Gonçalo. Os 
gonçalenses devem chegar 
até 16h30 nas unidades que 
atendem até 17h e até 20h30 
nas clínicas que atendem 
até 21h.

Gestantes – As grávidas 
que tomaram o imunizante 
Astrazeneca vão receber a 
segunda dose da Pfizer ou 
Coronavac. Vale lembrar que 
só as grávidas, puérperas e 
lactantes têm exclusividade 
para tomar a vacina da Pfizer. 
Pessoas com comorbidades, 
doenças neurológicas crôni-
cas e deficiência permanente 
também podem tomar esta 
vacina, segundo o informe 
técnico do Governo do Es-
tado. No entanto, não há 
exclusividade, já que estes 

grupos podem ser vacinados 
com outras vacinas. Para 
ter escolha do imunizante, 
o gonçalense deve ter um 
laudo médico indicando a 
aplicação da vacina escolhi-
da e os motivos. 

Balanço –  Desde o início 
da campanha, a cidade va-
cinou 600.317 pessoas com 
a primeira dose ou dose 
única. Destas, 21.896 recebe-
ram a vacina da Janssen. Ao 

todo, 32.317 trabalhadores 
da saúde, 136.994 idosos 
com mais de 60 anos, 1.692 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis), 105 pessoas 
de residências terapêuticas, 
dois indígenas, 83.666 pes-
soas com comorbidades, 
1.339 pessoas com deficiên-
cia permanente, 8.218 tra-
balhadores da educação, 
382 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento, 
2.883 acamados, 321.005 
pessoas da população em 
geral com mais de 18 anos, 
3.590 pessoas privadas de 
liberdade, 240 pessoas em si-
tuação de rua, 306 portuários 
e 7.578 gestantes, puérperas 
e lactantes foram vacinados. 
Ao todo, 175.186 mil pessoas 
foram imunizadas com a se-
gunda dose.

Município também aplica segunda dose de CoronaVac e AstraZeneca 

Grávidas que 
tomaram 
AstraZeneca 
terão segunda 
dose da Pfizer ou 
Coronavac
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O Fenômeno 
Humano

Dom José Francisco*

Toda dinâmica religiosa 
repousa no coração hu-
mano. Por isso, é preciso 
conhecer no homem quais 
são os elementos capa-
zes de proporcionar esse 
fenômeno. Será possível 
pensar que existam con-
dições antropológicas que 
permitam o encontro en-
tre o eterno e o humano? 

 Essa é uma pergunta cen-
tral em toda teologia que 
resvala a antropologia ou 
vice-versa: é praticamente 
um preâmbulo da fé. Para 
o infinito se revelar e ocu-
par um lugar no mundo foi 
preciso que, aqui, houves-
se um finito capaz desse 
infinito, em condições 
de fazer contato e com-
por interação com ele. 
Nada disso seria pos-
sível se não houvesse 
no homem 
uma predis-
p o s i ç ã o  a 
permitir que 
o “totalmen-
te outro” vi-
sitasse a sua 
existência, 
a i n d a  q u e 
de maneira 
condiciona-
da e parcial.

 É isso que 
p e r m i t e  c o n c l u i r 
como óbvia  a  co-
mum pertença entre 
o infinito e o finito. 
No humano, porém, essa 
tensão é evidente: para 
compreendê-la é impres-
cindível conhecer esse 
lugar privilegiado de inte-
ração. Só lembrando: faz 
menos mal a ignorância 
total que a compreensão 
pela metade. 

 Em tudo existe um indício 
de eternidade que sempre 
procura se esconder, mas 
que fala em toda parte, so-

bretudo, quando abrimos 
os olhos. Finito e infinito 
existem onde quer que o 
olhar alcance. A mais anti-
ga intuição demonstra que 
tanto na busca do rio pelo 
mar quanto na do homem 
por um sentido maior, 

existe a manifesta-
ção de uma mesma 
maravilhosa parce-
ria entre Criador e 

criatura. 

 Tu d o  c a -
m i n h a  d a 
insatisfação 
à transcen-
dência:  no 
amor e  na 
dor, na culpa 
e na doen-
ça, no sentir 
e no pensar, 
na calma e 
na violên-

cia, e até no sono, 
quando tudo se 
cala. Essa é a essên-
cia do fenômeno 

humano.

 Como suportar essa du-
plicidade entre a finitude 
e o infinito? 

 Essa é a questão. Quere-
mos ir atrás dela, como 
uma aposta, como um 
peixe que se debate em 
busca da correnteza.

Como 
suportar 

essa 
duplicidade 

entre a 
finitude 

e o infinito?

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Niteroienses poderão agendar 
castração de cães e gatos

Os niteroienses poderão 
agendar cirurgias de castra-
ção de cães e gatos por um 
aplicativo, que será lançado 
em agosto pelo Centro de 
Controle Populacional de 
Animais Domésticos (CCPAD) 
da Prefeitura de Niterói. A no-
vidade marca os quatro anos 
de atividades do centro, que 
já realizou 10.290 castrações.

Entre as funcionalidades, 
o aplicativo, que poderá ser 
baixado gratuitamente por 
todos os smartphones com 
sistemas Android ou IOS, irá 
disponibilizar agendamento 
para esterilização de forma 
intuitiva, com escolha das 
opções pré-determinadas; 
protocolo para identificação 
segura e controle de agenda-
mento/procedimento; noti-
ficação com lembrete sobre 
o dia da cirurgia; controle 
para o usuário cancelar e/ou 
reagendar procedimentos. 
Em caso de cancelamento, 
a vaga volta ao sistema para 
ser aproveitada por outro 
usuário.

Os usuários cadastrados 
na plataforma também terão 
acesso a informações sobre 
quantidades de vagas para 
esterilização, trazendo trans-
parência para a população e 
controle aos administradores.

O dispositivo será, ainda, 
uma ferramenta importante 
para o município alimentar 
um banco de dados com 

agendamentos totais por es-
pécie e gênero, cancelamen-
tos ou faltas, procedimentos 
realizados, idade e bairro de 
residência dos tutores.

O sistema só poderá ser 
usado por moradores de Nite-
rói. No momento do cadastro, 
haverá checagem do CEP 
junto aos Correios.

CastraMóvel – Mesmo 
com a pandemia, as cirurgias 
não foram interrompidas. 
Este ano, já foram castrados 

1.200 animais.
“Apesar das dificuldades 

que a pandemia trouxe para 
todos, como por exemplo a 
falta de oxigênio no mercado 
e do kit intubação, ambos uti-
lizados nas cirurgias tanto em 
humanos como em animais, o 
serviço em Niterói não parou. 
No CCPAD, os atendimentos 
são realizados respeitando os 
protocolos de distanciamen-
to. Desta forma, foi possível 
manter a escala de cirurgias 
com uma pequena redução, 

mas sem interrupção, por ser 
um serviço importante para 
população”, explica Marce-
lo Pereira, coordenador da 
Coordenadoria Especial de 
Direito dos Animais (CEDA), 
vinculada à Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS).

Além do CCPAD, que é o 
centro físico para castrações, 
localizado no Fonseca, o mu-
nicípio conta, desde 2020, 
com o CastraMóvel. Até o 
momento, seis bairros já fo-
ram atendidos pela unidade 
móvel, com a realização de 
mais de 1 mil cirurgias. Este 
mês, o veículo está em Santa 
Bárbara, onde foram agenda-
das 180 esterilizações de cães 
e gatos. Em agosto, a previsão  
é que a unidade atenda donos 
de animais da Ilha da Con-
ceição.

A Coordenadoria iniciou 
estudos para implantação, em 
2022, de dois módulos fixos de 
castração em duas regiões da 
cidade.

Iniciativa marca os quatro anos do Centro de Controle Populacional
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O agendamento para o serviço em Niterói será por meio de aplicativo

O serviço, que foi retomado pela atual gestão, estava parado desde 2017

Passe livre interestadual 
para idoso volta em SG
A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo reabi-
litou o serviço de confecção 
de cartão de passagem de 
ônibus interestadual para o 
idoso. O serviço, que estava 
parado desde o ano de 2017, 
foi retomado nesta gestão, be-
neficiando idosos a partir de 
60 anos e com renda mensal 
de até dois salários mínimos, 
proporcionando descontos 
de 100% ou 50% no valor das 
passagens rodoviárias para 
outros Estados.

A entrega dos primeiros 
cartões após a retomada do 
serviço foi feita pelo prefeito 
Capitão Nelson a sete idosos 
atendidos pelo Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), do bairro Neves. O 
serviço de impressão e con-
fecção foi retomado pela As-
sistência Social após análise 
realizada pela pasta através da 
Vigilância Socioassistencial, 
do Serviço de Proteção Social 
Básico, que constatou a inter-
rupção do serviço. Antes da 
confecção dos passes, quem 
buscava o benefício recebia 
um documento provisório, 
com validade de 180 dias, 
que precisava de renovação 
após o período de validação 
terminar. 

“A gratuidade nos trans-
portes intermunicipais é um 
benefício de extrema impor-

tância para os idosos, princi-
palmente nesse momento de 
pandemia, com alto índice 
de desemprego que estamos 
atravessando. Aqui trabalha-
mos em conjunto: o Cras, a 
Vigilância Socioassistencial 
e Assistência Social, para 
chegarmos a esse objetivo”, 
destacou o prefeito Capitão 
Nelson.

O secretário de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 

Douglas Ruas, destacou os 
esforços que vêm sendo rea-
lizados para a retomada de 
serviços para a população.

“Ao longo do tempo e com 
a escassez de repasses, muitos 
serviços da Assistência foram 
se deteriorando. Estamos 
comprometidos com todas as 
questões da Assistência Social 
para resgatar esses serviços do 
município”, disse.

A data de entrega dos pri-

meiros cartões, o Dia dos 
Avós, comemorado na se-
gunda-feira, 26 de julho, foi 
escolhida com carinho para 
destacar a importância dos 
idosos para o município.

“Escolhemos o Dia dos 
Avós para realizar essa entrega 
especial. É importante res-
saltar que realizamos um tra-
balho integrado para atendi-
mento dos idosos, com apoio 
e acompanhamento realiza-
dos nos Cras do município. 
À medida que a pandemia 
for reduzindo, eles poderão 
viajar, visitar parentes que 
estão distantes e retomar a 
normalidade de suas vidas”, 
disse o secretário de Assistên-
cia Social, Edinaldo Basílio.

Benefício - Para ter acesso 
ao benefício, os idosos preci-
sam ter renda de até dois salá-
rios mínimos e ter as informa-
ções atualizadas no Cadastro 
Nacional de Informações 
(Cnis), do Governo Federal. 
Após a atualização, o idoso 
pode realizar o cadastro atra-
vés da internet pelo https://
carteiraidoso.cidadania.gov.
br/. Após concluir o processo, 
o idoso pode solicitar a con-
fecção do documento no Cras 
mais perto de sua residência. 
O documento será impresso 
pela Secretaria de Assistência 
e encaminhado para o Cras.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

A entrega dos primeiros cartões foi feita pelo prefeito Capitão Nelson

Câmara homenageia
Vicente Temperini
O secretário municipal de 
Obras e Infraestrutura da 
Prefeitura de Niterói, Vicente 
Temperini, recebeu, na se-
gunda-feira (26), o título de 
Cidadão Benemérito, conce-
dido aos naturais do muni-
cípio que tenham prestado 
serviços ao Município, ao 
Estado, à União, à democracia 
ou à causa da Humanidade. 
A homenagem foi prestada 
pelo vereador Renato Cariello 
em cerimônia na Câmara de 
Vereadores.

O secretário municipal de 
Administração, Luiz Vieira, 
representou o prefeito de 
Niterói, Axel Grael, na sole-
nidade.

“Vicente é uma pessoa 
querida e muito popular, 
mas eu posso falar melhor 
do Vicente como colega de 
trabalho. Nos conhecemos 
em situações muito compli-
cadas e ele sempre foi muito 
transparente, mantendo a 
calma para conciliar e re-

solver os conflitos causados 
por transtornos das obras. O 
Vicente sempre demonstrou 
ética, comprometimento e 
colaboração e isso é algo mui-
to importante para o servidor 
público. Ele é uma pessoa 
humilde, mas muito capaz 
e sabe muito bem conduzir 
a secretaria pensando no 
coletivo da cidade, por isso 
esse título é tão merecido”, 
destacou Luiz Vieira.

A condecoração, segundo 
o vereador Renato Cariello, 
foi proposta pelas realizações 
pessoais e profissionais do 
secretário para Niterói.  

“Nos sentimos muito hon-
rados em fazer essa homena-
gem ao Vicente, que é uma 
pessoa dedicada às causas 
da população, uma pessoa 
que participa ativamente do 
desenvolvimento da cidade 
de Niterói. Ele é um profis-
sional exemplar e merecedor 
de tamanha honraria nesta 
casa”, justificou o vereador.

Bruno Eduardo Alves/Divulgação                            

O vereador Renato Cariello entrega a homenagem a Vicente Temperini

S. Gonçalo vota bem-estar dos animais
A Câmara Municipal de São 
Gonçalo coloca em votação 
na próxima semana projeto 
de lei que proíbe que animais 
sejam mantidos em correntes 
ou assemelhados. De autoria 
do vereador Alexandre Gomes 
(PV), o objetivo do projeto é 
inibir casos de maus-tratos 
aos animais através do acor-
rentamento, que prejudica a 
saúde e o bem-estar. O pro-
jeto segue depois à sanção do 
prefeito Capitão Nelson Ruas. 

A infração pode render 
multa de até R$10 mil caso o 
ato seja cometida por pessoas 
jurídicas e de até R$5 mil para 
pessoas físicas, que também 
ficarão proibidas de partici-
par de qualquer concurso pú-
blico. O dinheiro das multas 
será administrado pelo Fundo 
Municipal de Saúde, que terá 
que criar políticas públicas 
em defesa dos animais da 
cidade.  

- Estamos seguindo, de 

forma humana e como pro-
tetor dos animais também, de 
uma linha de políticas públi-
cas voltada ao bem estar dos 
animais que vêm sendo im-
plantada em todo o mundo. 
Acorrentar um animal é coisa 
do passado. Eles têm a neces-
sidade de se movimentar de 
forma livre. Vamos mudar a 
nossa mentalidade e vamos 
dar mais carinho e atenção 
aos nossos “melhores amigos” 
- garante o vereador. 

Dono de pet shop em 
São Gonçalo, Carlos Men-
des compartilha da opinião 
do parlamentar e aplaude a 
ideia. “Quando uma pessoa 
compra, ganha ou adota um 
animal a gente imagina que 
ele receberá todo o amor e ca-
rinho e não correntes. Manter 
um animal acorrentado não 
existe mais. Isso é maus tratos 
sim. Prejudica o animal em 
várias formas. A lei veio em 
boa hora”.

Equipamento 
da prefeitura 
de Niterói já 
realizou 
10.290 
castrações
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INSS faz convocação de quase 
dois milhões de beneficiários
Cento e setenta mil são para perícia médica e 1,7 milhão para regularizar pendências de documentação

Cerca de 170 mil segurados 
da Previdência Social que re-
cebem benefícios por incapa-
cidade temporária – o antigo 
auxílio-doença – devem ficar 
atentos para agendar nova 
perícia médica. Os prazos 
para fazer o agendamento 
começam a expirar em agos-
to. Quem não tomar a provi-
dência corre o risco de ter o 
pagamento suspenso.

Desde o início de julho, o 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) começou a 
enviar cartas para segurados 
que não realizam perícia mé-
dica há mais de seis meses. 
Quem recebe a convocação 
tem 30 dias, a contar da data 
de recebimento notificada 
pelos Correios, para agendar 
o procedimento.

O INSS poderá também 
convocar as revisões utili-
zando a rede bancária, consi-
derando o órgão pagador do 
benefício, quando esse tipo 
de notificação for disponível. 
Estão previstas ainda as con-
vocações por meio eletrônico 
ou edital em Diário Oficial. A 
revisão em benefícios por in-
capacidade temporária segue 
até dezembro, quando todas 
as convocações já devem ter 
sido expedidas. As revisões 
serão realizadas por peritos 
médicos federais em horários 
extraordinários.

Segundo o INSS, das 724 

agências da Previdência que 
possuem serviço de perícia 
médica 619 estão funcionan-
do e 2.549 peritos médicos 
estão com as agendas abertas 
para atendimento. O tempo 

médio entre o agendamento e 
a realização da perícia médica 
está em 39 dias.

Revisão administrativa - 
Em outra frente, o INSS leva 

adiante também as revisões 
administrativas de benefícios, 
que são feitas com regularida-
de. Na atual etapa, a previsão 
é que 1,7 milhão de segurados 
recebam a convocação para 

regularizar alguma pendência 
de documentação identifica-
da pelo INSS.

Desde setembro do ano 
passado, foram enviadas 
732.586 cartas para revisão 

administrativa de benefícios 
com pendências documen-
tais identificadas pelo INSS.

Quem recebe o aviso de 
revisão administrativa tem o 
prazo de 60 dias para regula-
rizar a documentação solici-
tada e manter o pagamento 
regular do benefício. O INSS 
incentiva que o envio de do-
cumentos seja realizado por 
meio do Meu INSS (site ou 
aplicativo), no campo Atuali-
zação de Dados de Benefício.

É possível fazer a regula-
rização também presencial-
mente. Para isso, o segurado 
deve ligar para o telefone 135 
e escolher a opção Entrega de 
Documentos por Convocação 
e agendar atendimento na 
agência do INSS mais próxi-
ma de sua residência.

O INSS alerta que, em 
qualquer caso, as convoca-
ções são feitas somente pelos 
Correios, motivo pelo qual o 
segurado deve sempre man-
ter seu endereço atualizado 
junto à Previdência Social.

Convocações têm 
prazos a serem 
cumpridos, 
sob pena de 
suspensão do 
pagamento

Marcello Casal JrAgência Brasil

A revisão em benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) vai até dezembro. Segundo o INSS, tempo médio para a perícia é de 39 dias

Regulamentação 
para Lei Rouanet
O presidente Jair Bolsona-
ro assinou o decreto que 
regulamenta o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), conhecido como Lei 
Rouanet. A norma, publicada 
ontem (27) no Diário Oficial 
da União, incentiva o desen-
volvimento de projetos cul-
turais no país capitalizando 
e distribuindo recursos para 
o setor cultural. “Assinamos 
o decreto que regulamenta o 
Programa Nacional de Apoio 
à Cultura. O instrumento ob-
jetiva uma gestão eficiente, 
com controle de prestação de 
contas — e traz inédita valo-
rização de Belas Artes e Arte 
Sacra”, comentou Bolsonaro 
no Twitter.

Além de incentivar às 
Belas Artes, envolvendo a 
arquitetura, pintura, escul-
tura, música, dança, teatro 
e literatura, o programa terá 
um plano anual que será 
desenvolvido pela Secretaria 
especial de Cultura, chefiada  
por Mario Frias.

Entre os tipos de projetos 
listados como os que podem 
receber apoio do programa 
estão os que fomentam ativi-
dades culturais “com vistas à 
promoção da cidadania cul-

tural, da acessibilidade artísti-
ca e da diversidade”. Também 
podem ser apoiados os que 
desenvolvem atividades que 
fortaleçam e articulem as ca-
deias produtivas e os arranjos 
produtivos locais que formam 
a economia da cultura.

A lista inclui ainda iniciati-
vas que promovam a difusão 
e a valorização das expres-
sões culturais brasileiras no 
exterior, assim como o inter-
câmbio cultural com outros 
países. Ações com vistas a 
valorizar artistas, mestres de 
culturas tradicionais, técnicos 
e estudiosos da cultura brasi-
leira, também são elegíveis.

O Pronac prevê ainda 
apoio as atividades culturais 
de caráter sacro, clássico e de 
preservação e restauro de pa-
trimônio histórico material, 
tombados ou não.

Ciro Nogueira confirma que 
será novo chefe da Casa Civil 
Após reunião com o presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro, no Palácio do Planalto, 
ontem (27), o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) confirmou 
que será o novo chefe da Casa 
Civil.

Pelas redes sociais, o líder 
do Centrão disse pedir “pro-
teção de Deus” para cumprir o 
que classificou como “desafio”.

A reunião com Bolsonaro 
estava marcada para segun-
da-feira, mas foi adiada devido 
a um problema no avião que 
traria Nogueira do México 
para o Brasil. Com isso, so-
mente de noite o senador 
desembarcou em Brasília.

Reforma ministerial- Con-
siderada o coração do gover-
no, a Casa Civil é uma pasta 
estratégica para a articulação 
política do Palácio do Planalto 
e é responsável pela coordena-

ção entre os ministérios.
A pasta atualmente é co-

mandada pelo general Luiz 
Eduardo Ramos. No último 
dia 22, Bolsonaro confirmou o 
convite a Nogueira e a recria-
ção do Ministério do Trabalho 
e Previdência, que, no início 
do governo, foi agrupado com 

outros quatro ministérios para 
a criação do Ministério da 
Economia, sob o comando de 
Guedes.

O atual ministro da Secre-
taria-Geral, Onyx Lorenzo-
ni, será o titular deste novo 
ministério e o Ramos deve 
assumir a Secretaria-Geral da 

Presidência.

Mãe é suplente no Senado 
- Atualmente senador pelo 
Piauí e presidente nacional 
do partido Progressistas, No-
gueira é um dos principais 
líderes do chamado Centrão 
e reconhecido como aliado do 
governo no Senado Federal. 
Atuou na defesa do governo 
junto à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Pande-
mia.

Com a ida de Nogueira 
para o governo, a mãe do se-
nador, Eliane e Silva Nogueira 
Lima, também filiada ao PP, 
primeira suplente dele, pode 
assumir a vaga no Senado. Ela 
só não assumirá o cargo caso 
se declare impedida. Nesta 
hipótese, o segundo suplente 
é Gil Paraibano (PP), que é 
prefeito de Picos, no Piauí.

Senador teve reunião ontem pela manhã com presidente Jair Bolsonaro

Massa de ar polar pode trazer temperaturas negativas ao Sudeste

Frio intenso deve começar 
hoje em várias regiões
O Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) vem atua-
lizando informações sobre a 
nova massa de ar polar que 
causará “frio intenso” nas 
regiões Sul, Sudeste, Cen-
tro-Oeste e no sul da Região 
Norte de hoje a domingo, 1º 
de agosto.

A frente fria deverá trazer 
chuvas para os três estados do 
Sul, estendendo-se também 
ao sul de Mato Grosso do Sul. 
Hoje, deve chegar em algu-
mas localidades do Sudeste, 
como o leste de São Paulo, 
o sul de Minas Gerais e, em 
seguida, no Rio de Janeiro e 
Espírito Santo.

Em um vídeo disponi-
bilizado no site do Inmet, 
a meteorologista Morgana 
Almeida informa que, even-
tualmente, em áreas de maior 
altitude, entre os dias 29 e 
31, as temperaturas mínimas 
ficarão entre -6ºC e -8ºC. “Te-
remos, pelo menos durante 
três dias consecutivos, tem-
peraturas máximas inferiores 
a 10ºC na Região Sul”, disse.

O Inmet acrescenta que, 
ainda hoje,  um ciclone extra-
tropical no Oceano Atlântico 
intensificará os ventos no 
litoral da Região Sul e tam-
bém favorecerá umidade nas 
serras gaúcha e catarinense.

“A combinação de umi-
dade com o ar frio poderá 
favorecer a ocorrência de 
chuva congelada e/ou queda 
de neve nas áreas de maior al-
titude”, acrescenta a Meteoro-
logia ao informar que persiste 
a previsão de que - entre os 
dias 28 e 31 de julho - o ar frio 
predominará por toda a Re-
gião Sudeste, Centro-Oeste e 
sudoeste da Amazônia Legal.

Os dias mais críticos – em 
termos de menores tempe-
raturas, mínimas e máximas 
na Região Sudeste – serão 29 
e 30 deste mês, com mínimas 
entre -2°C e -5°C na Serra da 
Mantiqueira.

A Polícia Civil do Rio 
prendeu ontem (27), em 
Florianópolis (SC) um 
youtuber especializado 
em games, suspeito de 
abusar de pelo menos 
duas crianças que traba-
lham como atores mirins 
no Rio e em São Caeta-
no do Sul (SP). A prisão 
foi feita por agentes da 
Delegacia de Criança e 
do Adolescente Vítima 
(DCAV) que cumpriram 
mandado de prisão tem-
porária expedido pelo 
Tribunal de Justiça do 
Rio.

Uma das vítimas é de 
Niterói. Os crimes teriam 
acontecido entre feverei-
ro e maio. A polícia inves-
tiga o caso sob sigilo.

Youtuber é 
preso em SC

Decreto foi 
publicado. 
Valorização 
da Arte Sacra 
e Belas Artes 
foram incluídas

Marcos Corrêa/PR

Anúncio foi feito pelo senador em rede social após encontro com presidente

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social 
para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais 
que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de 
nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 31/07/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 12:00 Ruas 3, 10, 20, 21, 22, 23 - Sítio Ramos - Lot Terrabras - Lot Soter - 

Engenho do Mato Itaipu - Engenho do Mato - Niterói 
15519069

08:00 às 12:00 Rua Augusto Gomes da Silva - Engenho do Mato - Niterói 15519069
08:00 às 12:00 Rua Cezalpino José Vargas - Engenho do Mato - Niterói 15519069
08:00 às 12:00 Rua Everardo Backheuser - Engenho do Mato - Niterói 15519069
08:30 às 10:30 Rua General Osório - Gragoata - Niterói 15520725
12:00 às 16:00 Avenida Jerônimo Afonso - Caramujo - Niterói 15540049
12:00 às 16:00 Prol S José - Fonseca - Niterói 15540049
12:00 às 16:00 Travessa São José - Fonseca - Niterói 15540049
12:00 às 16:00 Travessa Ornellas - Fonseca - Niterói 15540049
13:00 às 17:00 Rua Belisario Augusto - Icaraí - Niterói 15522357
13:00 às 17:00 Rua Coronel Moreira Cesar - Icaraí - Niterói 15522357
13:30 às 17:30 Rua da Conceição - Centro - Niterói 15505887
14:00 às 18:00 Ruas 7, 26 - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Avenida Raul de Oliveira Rodrigues - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Avenida Chico Xavier - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Rua Ciclovia - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Rua Doutor Drauzio Cazes - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Rua Doutor Gerson Gonçalves - Piratininga - Niterói 15521115
14:00 às 18:00 Rua Doutor Manoel Knust - Lm Mar Alegre - Piratininga - Niterói 15521115
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 8041/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial 078/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especiali-
zada na elaboração e implantação do Projeto 
de Desenvolvimento Econômico da Gestão 
Tributária Urbana e Territorial do Município 
de Araruama - RJ, com aplicação de soluções 
modernas, criativas e inteligentes objetivando 
estabilizar as receitas próprias, através da atu-
alização da base cartográfica; do cadastro imo-
biliário e mobiliário fiscal; do valor adicionado 
fiscal “DECLAN – IPM” ; dos valores venais dos 
imóveis; integrados através da cessão uso do 
Sistema de Gestão e Fiscalização do Espaço 
Territorial Municipal, incluindo treinamento 
e suporte técnico, com o objetivo de subsidiar 
os técnicos das secretarias com informações 
georreferenciadas e uma visualização espacial 
do território do município, favorecendo assim, 
o planejamento de ações dirigidas a promover 
o bem estar e a justiça social a população, em 
atendimento a Portaria nº 511 de 07 de de-
zembro de 2009, que institui Diretrizes para 
a Criação, Instituição e Atualização do Ca-
dastro Territorial Multifinalitário - CTM nos 
Municípios Brasileiros, da Lei nº 10257/2001 
“Estatuto das Cidades” do Ministério das 
Cidades, pela Constituição Federal artigos 
182 e 183 e da Lei Federal nº 13.465/2017 e 
Decreto Presidencial nº 9.310/2018 e Lei Fe-
deral 13.865/2019, onde definem regras de 
Regularização Fundiária.

DATA DE ABERTURA: 11/08/2021   Hora: 10:00 h.

SECRETARIA REQUISITANTE: SEFAZ

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 
e suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei 
de Pregão nº 10520/2002.

O Edital encontra-se á disposição dos interes-
sados na Comissão Permanente de Licitações 
localizada à Avenida John Kennedy, nº 120- 
Centro- Araruama, a partir de 30/07/2021, 
mediante a apresentação do carimbo do CNPJ, 
a entrega de requerimento em papel timbrado 
com firma reconhecida do sócio administrador 
por autenticidade, credenciando a pessoa que 
fará a retirada, contrato social ou no requeri-
mento da P.M.A, sendo o sócio administrador, 
e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500 folhas, 
que será entregue, na comissão de Licitação, no 
endereço supracitado.

Araruama, 27 de julho de 2021.

CAIO BENITES RANGEL

PREGOEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 13803/2021
MODALIDADE: Pregão SRP 084/2021

OBJETO: Locação de 15 (quinze) veículos do 
tipo VAN com 20 (vinte) lugares/passageiros + 
1 lugar/motorista, com condutor devidamente 
habilitado, para atender a Secretaria de Trans-
portes, de acordo com as especificações e con-
dições do Termo de Referência (Anexo I), pelo 
Sistema de Registro de Preço, pelo período de 
12 (doze) meses.

DATA DE ABERTURA: 09/08/2021 Hora: 10:00 h.

SECRETARIA REQUISITANTE: SETRA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 8.666/93 
e suas alterações, a Lei Municipal 1.546/09 Lei 
de Pregão nº 10520/2002.

O Edital encontra-se á disposição dos interes-
sados na Comissão Permanente de Licitações 
localizada à Avenida John Kennedy, nº 120- 
Centro- Araruama, a partir de 28/07/2021, 
mediante a apresentação do carimbo do CNPJ, 
a entrega de requerimento em papel timbrado 
com firma reconhecida do sócio administrador 
por autenticidade, credenciando a pessoa que 
fará a retirada, contrato social ou no requeri-
mento da P.M.A, sendo o sócio administrador, 
e de 02 (duas) resmas de papel A-4, 500 folhas, 
que será entregue, na comissão de Licitação, no 
endereço supracitado.

Araruama, 27 de julho de 2021.

CAIO BENITES RANGEL

PREGOEIRO
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Brasil quer 
carimbar 
classifi cação 
no futebol

O Brasil volta 
a campo hoje, 
p e l o s  J o g o s 
Olímpicos de 
Tóquio. A Se-
leção Brasileira 
masculina en-

cara a Arábia Saudita, às 5h 
(de Brasília), em Yokohama.

Os brasileiros estão pra-
ticamente classifi cados, mas 
buscam a vitória para termi-
narem na primeira coloca-
ção do grupo D.

O Brasil tem quatro pon-
tos, ao lado da Costa do 
Marfi m. Já a Alemanha tem 
três. A Arábia Saudita ainda 
não marcou pontos.

O técnico André Jardine 
tem um desfalque certo. 
O volante Douglas Luiz foi 
expulso na última partida 
e vai dar lugar a Matheus 
Henrique.

A Seleção vai em busca 
do resultado positivo para 
chegar embalado na fase de 
mata-mata das Olimpíadas.

No feminino, as atletas da 
Seleção encerraram ontem 
a fase de grupos com vitória 
sobre a Zâmbia, por 1 a 0, 
gol de Andressa Alves. No 
mata-mata, o Brasil vai pegar 
o Canadá.

Surfi sta escreve seu nome como primeiro campeão olímpico da modalidade

Ítalo deixa RN para entrar 
na história do surfe

Ítalo Ferreira 
conquistou a 
medalha de 

ouro na fi nal do surfe mascu-
lino na madrugada de ontem, 
escrevendo seu nome na histó-
ria do esporte, sendo o primeiro 
campeão da modalidade que 
em Tóquio está fazendo sua es-
treia nos Jogos Olímpicos. Após 
a prova, o surfi sta revelou seu 
lema na competição e chorou 
ao lembrar de sua avó.

“Eu vim com uma frase 

para o Japão: ‘Diz amém que o 
ouro vem’. E veio, acreditei até 
o final. Eu treinei muito nos 
últimos meses, Deus realizou 
meu sonho. Agradecer a opor-
tunidade de fazer o que eu amo, 
ajudar minha família. Fui para 
dentro da água, sem pressão, 
fazendo o que amo”, disse Ítalo 
à TV Globo.

“Queria que minha avó 
estivesse viva para ver isso. Ver 
o que me tornei e o que conse-
gui fazer. Não tenho palavras, 

tenho que agradecer. Almejei 
bastante e sonhei. Meu nome 
está escrito na história do sur-
fe”, completou emocionado o 
surfi sta nascido em Bela For-
mosa, no Rio Grande do Norte.

Ao lado de Gabriel Medina, 
Ítalo Ferreira é um dos princi-
pais nomes do Brasil no surfe. 
Atual campeão mundial da 
WSL (Liga Mundial de Surfe), 
o potiguar escreveu mais uma 
página na história da modali-
dade.

Jonne Roriz / COB

O surfi sta potiguar Ítalo Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Vôlei feminino tem 
vitória apertada

Igor Julião, ex-Flu, 
chega a novo clube

As meninas do vôlei brasi-
leiro conseguiram uma vi-
tória apertada, ontem, con-
tra a República Dominica-
na em sua segunda partida
 dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020: 3 sets a 2. As bra-
sileiras perderam o primeiro 
set (por 22 a 25) e venceram 
os dois seguintes (25 a 17 e 25 
a 13), sendo derrotadas nova-
mente no quarto set (23 a 25).

O jogo foi decidido duas 
horas e meia depois no tie-
-break, por 15 a 12. Com isso, 
o Brasil garantiu seis pontos 

O Fluminense 
liberou o late-
ral-direito Igor 
Julião na última 
semana. Após a 
rescisão de con-

trato, o jogador selou seu novo 
destino.

Ele foi anunciado pelo Vi-
zela, de Portugal, como novo 
reforço por duas temporadas. O 
clube disputará a primeira divi-
são do campeonato nacional.

O lateral-direito perdeu es-

e o segundo lugar no grupo A 
da primeira fase.

As brasileiras estão atrás 
das sérvias, que também têm 
duas vitórias, mas que não 
perderam nenhum set na 
competição.

Na primeira partida, o 
Brasil ganhou da Coreia do 
Sul por 3 a 0. Os próximos ad-
versários são Japão (amanhã), 
Sérvia (sábado) e Quênia (se-
gunda-feira). Classifi cam-se 
para as quartas de final as 
quatro melhores seleções de 
cada um dos dois grupos.

paço no elenco do Fluminense 
neste ano após a chegada de 
Samuel Xavier. Igor Julião era 
a terceira opção do setor, atrás 
também de Calegari.

O jogador de 26 anos terá a 
chance de atuar por uma das 
grandes ligas europeias nesta 
temporada.

A saída de Igor Julião alivia 
um pouco a folha salarial do 
Fluminense. A diretoria vem so-
frendo para manter os salários 
em dia no clube.

Rafi nha Alcântara não deve fi car na França e pode pintar no Rubro-Negro

Meia do PSG na mira do Fla
O Flamengo está 
em busca de re-
forços para a se-
quência da tem-
porada. Tanto que 
o vice-presidente 

Marcos Braz e o diretor-executi-
vo Bruno Spindel estão na Euro-
pa para fi nalizar as negociações.

Os nomes que já eram co-
nhecidos como alvos eram os 
do volante Thiago Mendes e do 
atacante Kennedy. No entanto, 
nesta semana, surgiu mais um 
possível reforço.

O meia Rafinha Alcântara, 
que está no Paris Saint-Germain, 
não deve permanecer no clube 
francês. O brasileiro é torcedor 
do clube, o que pode ser usado 
a favor dos rubro-negros.

A questão é que o PSG tenta 
negociar o jogador em defi nitivo. 
Os franceses querem R$ 61 mi-
lhões para liberar o meia.

A imprensa francesa coloca 
Milan e Sassuolo como princi-
pais destinos de Rafi nha. Além 
deles, clubes da Inglaterra e 
Turquia surgem como opções.

Atualmente, o Flamengo ten-
taria o empréstimo de Rafi nha, 
com opção de compra para a 
próxima temporada.

Equipe visita o São Paulo motivada após goleada no fi nal de semana

Astral renovado no Vasco
O Vasco volta 
a campo hoje, 
c o n t ra  o  S ã o 
Paulo.  A par-
tida, às 21h30 
(de Brasília), no 
Morumbi, é vá-

lida pelas oitavas de fi nal da 
Copa do Brasil.

A equipe cruz-maltina 
chega embalada para o con-
fronto na capital paulista. O 
Vasco goleou o Guarani no 
último fi nal de semana, na 
estreia do técnico Lisca, pelo 

Brasileiro da Série B.
A boa atuação encheu a 

equipe carioca de confi ança. 
Tanto que Marquinhos Ga-
briel quer que os vascaínos 
aproveitem o momento do 
rival após a goleada no Cam-
peonato Brasileiro.

“Sabemos que o adver-
sário é muito qualificado, 
mas nosso time também tem 
qualidade. Nosso time vem 
de uma vitória consistente 
contra o Guarani, eles vêm 
de derrota, e temos que usar 

isso ao nosso favor para fazer 
um grande jogo”, disse.

Marquinhos Gabriel ad-
mitiu que o Vasco precisa ter 
maturidade para saber que 
haverá o duelo de volta, no 
Rio de Janeiro.

“Seria importantíssimo 
vencer, mas a gente preci-
sa entender o jogo e saber 
que são duas partidas. Temos 
que jogar com equilíbrio, 
sem se expor muito. Se pu-
der vencer, melhor ainda”, 
afi rmou.

Diretores do 
Fla estão na 
Europa desde a 
semana passada 
na busca por 
reforços


